
 الرب قام بالحقيقة قام
 اآلراميةكلمة شكرمن 

إخوتنا األحباء في المسيح شركاء الخدمة، ننتهز هذه الفرصة ونبارككم بتهنئة من القلب بمناسبة ذكرى عيد قيامة رب 

نقدم الشكر للرب من أعماق قلوبنا كل يوم ألجلكم وألجل . المجد فادينا ومخلصنا يسوع المسيح  ظافراً قاهراً الموت

 . إتحادكم معنا في الرؤية و الهدف لتوصيل رسالة الحق و المحبة في المسيح للمجتمعات العربية والغربية وبلغات متعددة

 مجهودات وانتاجات وتركيز اآلرامية 

 خمسة: الخطه

 2015ماراثونات لعام  

مارس  21-16رثون االول االم   

آيار( 30-18)المارثون القادم   
 

Trinity Channel 

 القناة االنكليزية 
 االمتداد الى واليات اخرى 

 

 

 الكتاب المقدس ام القرآن 

 المسيح ام محمد ؟ 

استمرار البث = أستمرار الدعم   مواكبة 
 تطورات االحداث اليومية 

 اخر 

 االخبار 

 



 اآلرامية في حاجة إلى متطوعين

 

إذا كان لديك الرغبة للتطوع في المسسساعسدة فسي مسجساالت 

الخدمة لمدة يوم أو أكثر، رجاء االتصال بنا لسلسمسزيسد مسن 

   . التفاصيل 

 

في هذه األيام بحملتها النصف تقوم اآلرامية   

الستمرار العمل للستة أشهر ( موسم الحصاد)  سنوية 

 .القادمة 

ناظرين إلى رئيس اإليمان ” شعارنا هو  

 "ومكمله يسوع
إذا أرشدك الرب كي تكون شريكاً معنا سوف تساهم ..  

 :بدعمك في تغطية االحتياجات األتية

إنتاج برامج يومية على البث المباشر وبرامج مسجلة 

 .باللغتين العربية واإلنجليزية

 .تكاليف البث إلى قارتي أمريكا الشمالية و أستراليا

نرجو منك أن تصلي من أجل هذا الموسم وتمد يد  

 ..المساعدة لديمومة هذه الخدمة

وسالم الرب يسوع المسيح يكون معك ويحميك ويحفظك  

 .إلى يوم مجيئه ثانية أمين 

 :شاركونا في الصالة
 

من أجل إمتداد وتوسع هذه الخدمة لتستمر في عملها و 
تصل إلى النفوس المحتاجة للخالص والحياة 

 .األبدية
من أجل أن يرسل الرب مراحمه إلى المضطهدين 

والمطرودين من أجل إسم المسيح، خاصة في 
الشرق األوسط والبالد العربية، ولكي يعم السالم 

 .من جديد في المنطقة
من أجل حملة جمع العطاءات كي يسدد الرب كل إحتياج 

 .ويبارك في القلوب و األيدي الممتده بالعطاء
 

من أجل الكادر القليل الذي يعمل  في اآلرامية كي يمنحه 
كما , الرب القوة و القدره على مواصلة العمل 

 نصلي ألجل بركة خاصة على جميع المتطوعين
 .  و الخادمين ومقدمي البرامج      

www.abnsat.com 

www.trinitychannel.com 

www.Alqudoos.com 

www.kurdforchrist.com 

Aramaicmedia.org 

 

P. O. Box 724 

Walled Lake, MI 48390 

Phone: (248) 416-1300 

AUS (02) 809 09355 

Fax: (248) 416-1301 

E-Mail: 

abn@abnsat.com 
Info@trinitychannel.com 

Abnsat 

Trinity channel  

 

ABN Arabic 

Trinity channel   

  

www.worshipjesus.com 

 شبـــكة البــث اآلرامـــي
 1: 3كولوسي " إن كنتم قد قمتم مع المسيح فأطلبوا ما فوق حيث المسيح جالس عن يمين األب"

 موسم الحصاد

 5112خمسة ماراثونات لعام 
لعام    األول ولمدة أسبوع كامل المارثون  قدمت اآلرامية

بسرنسامسج  11ومجموعة من أقوى البرامج تم  بث  5112

في نفسس اإلسسبسوع  على البث المباشر باللغة اإلنجليزية 

شسخسب بسيسنسهسم أسساتسذة  11ما يسقسرب مسن  شارك فيها 

جسسامسسعسسات وكسسلسسيسسات آلهسسوت ومسستسسخسسصسسصسسيسسن فسسي حسسوار 

 بينما نستعد إلقامة المراثون القادم   األديان،

 .بمشيئة الرب 5112من شهر مايو  31 –11من

 مواكبة تطورات األحداث
رسالتنا األساسية هي تقديم برامج روحية، ومع هذا  

شهر نبذل كل جهدنا لتقديم برامج  15في أخر 

 سياسية وإخبارية تواكب أحداث الساعة أول بأول  

كما نحرص على تقديم نشرة أخبار يومية باللغتين 

 العربية واإلنجليزية ألهم التطورات بالشرق األوسط

 

 The Trinity Channelالقناة اإلنجليزية 
 Trinity Channelمازلنا نبث  برامج قناة 

واليات شرقية و تورونتو كندا، نحتاج إلى  1إلى 
صالتكم  ودعمكم لنستمر في جهودنا و اإلمتداد 
 إلى واليات أكثر في هذا العام بمشيئة الرب  

 موقعنا على اإلنترنيت في ثوًب جديد

www.abnsat.com 

www.trinitychannel.com 
 

يمكنك الدخول األن على موقع شبكة البث اآلرامي وتصفح  

العديد و الجديد من األمور التي تم أضافتها وتحديثها 

باإلضافة  إلى مشاهدة قنواتنا الستة ومتابعة برامجنا 

 .باللغة العربية واإلنجليزية على البث المباشر

تم التعاقد مع شركة أمريكية  بشأن تقوية البث عن 

 Fiber Optic Serviceطريق 


